Business Controller
‐ med analytiske kompetencer og forretningsudvikling
For at styrke den løbende udvikling af virksomheden søger vi til vores kontor i Thisted en engageret og kompetent
Business Controller med stærke analytiske evner og forretningsforståelse. Med reference til selskabets CEO skal
vores nye medarbejder understøtte ledelsen med analyser og sikre/deltage i gennemførelse af procesforbedringer
og nye forretningsmæssige tiltag. Der vil være et tæt samarbejde med selskabets produktionscontroller, som du
også skal være back up for.
Virksomheden tilbyder dig:
Mulighed for at arbejde i en spændende og sæsonbetonet virksomhed, hvor du kan udvikle dig karrieremæssigt. Du
får en central rolle i en forandringsrejse for virksomheden med stort fokus på udvikling og løbende optimeringer og
synergier i organisationen. Desuden tilbyder vi en konkurrencedygtig gagepakke, der modsvarer dine kvalifikationer.
Ansvar og opgaver:








Medvirkende som sparringspartner og deltager ved gennemførelse af forretningsunderstøttende projekter
og ad hoc opgaver for ledelsen
Udarbejdelse af tværgående økonomiske kalkuler og profitabilitetsanalyser
Identificere indtjenings‐ og procesforbedrende tiltag og optimeringer af excelværktøjer
Deltage i udarbejdelse af perioderegnskaber, budgetter og forecasts
Opfølgning på budgetter og forecasts
Opfølgning på nøgletal via ERP‐system (gerne kendskab til Microsoft Dynamics AX og Nielsen markedsdata)
Tæt samarbejde med og back up for produktionscontroller

Faglige kvalifikationer og profil:










Du har en relevant økonomisk uddannelse på cand.merc./HD‐niveau og erfaring med lignende opgaver –
erfaring med FMCG vil være en fordel
Du har stærke analytiske evner
Kendskab til VBA er en fordel
Du har flair for tal og formår at omsætte disse til relevant økonomisk indsigt og handlinger
Du er opsøgende, kan overskue komplekse forhold og udfordringer og bidrager selv med idéer
Du er team‐orienteret og formår at skabe gode samarbejdsrelationer på alle niveauer
Du er detaljeorienteret, men formår samtidigt at bevare overblik og prioritering i en hverdag med mange
spændende udfordringer
Du behersker dansk og engelsk på forhandlingsniveau i skrift og tale
Superbruger i Excel og Power BI

Tiltrædelse:
Hvis du synes ovenstående lyder spændende, så send en ansøgning med relevante bilag via mail til:
HR@premier‐is.dk mrk. ”Business Controller”. Ansøgninger vil blive vurderet løbende, så vi opfordrer dig til at søge
stillingen hurtigt muligt.
Det er et krav at du har bopæl maksimalt 1 times kørsel fra Thisted.

Om Premier Is – Mejerigaarden
Premier Is i Thisted er det største danske ismejeri og indtager en ledende position som producent af højkvalitets isprodukter i
Danmark.
Ismejeriet i Thy, som er et af de ældste i Danmark, blev grundlagt i 1933 af mejeristen Sigurd Laurids Sørensen, der var blandt
de første, der lærte at lave iscreme i Danmark.
Al isproduktion foregår på ismejeriet i Thisted, og Premier Is har i over 80 år leveret dansk produceret is af høj kvalitet baseret
på stolte håndværkstraditioner, fløde og nøje udvalgte råvarer. Produkterne sælges under en række velkendte varemærker som
bl.a. ”Mejerigaarden”, ”Gammeldags flødeis”, ”Premier Is”, ”Polar Is” og ”Underground”.

